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průmyslová informatika

Acronis Cyberthreats Report:  
2021 bude rokem vydírání a útoků  
na poskytovatele služeb a vzdálené pracovníky

3,4 dne. S využitím automatizace počet 
malwarových vzorků prudce poroste. Or-
ganizace proto budou potřebovat najít nový 
přístup k ochraně – samostatná bezpeč-
nostní či zálohovací řešení nebudou stačit.

– Zajímavým zjištěním studie Acronis je po-
stavení českých organizací co do zazna-
menaných útoků – v srpnu minulého roku 
bylo v ČR např. detekováno 611 malwaro-
vých vzorků na 1 000 klientů, což byl de-
vátý nejvyšší údaj z 25 sledovaných zemí. 
A co se týče procenta blokovaných URL 
stránek, s 10,4 % se ČR objevila na dokon-
ce třetím místě, za USA a Německem.
Studie Acronis Cyberthreats Report 2020 

je postavena na údajích o skutečných útocích 
a hrozbách, které poskytlo centrum Acronis Cy-
ber Protection Operations Centers (CPOCs), jež 
nepřetržitě monitoruje a vyhledává kybernetic-
ké hrozby. Data s údaji o malwaru byla sbírána 
mezi červnem a říjnem 2020 na 100 000 uni-
kátních koncových stanicích po celém světě, 
jež jsou chráněna řešením Acronis Cyber Pro-
tect uvedeným do praxe v předcházejícím roce.

Přístup ke kompletní studii (v angličtině) 
zájemci najdou na https://bit.ly/3n0QJ9k.

(Acronis)

Firma Acronis představila svou studii 
Acronis Cyberthreats Report: podrobný pře-
hled aktuálních hrozeb, které nás čekají v le-
tošním roce. V souvislosti s pandemií covi-
du-19, která zesílila existující bezpečnostní 
rizika, varuje Acronis pro tento rok před ag-
resivní kybernetickou kriminalitou zaměře-
nou zejména na šifrování a úniky dat. Mezi 
zeměmi s největší penetrací zaznamenaných 
hrozeb uvedenými ve studii se ocitla i Čes-
ká republika.

Hlavní hrozbou zůstává ransomware, pře-
devším kmen Maze, který byl v roce 2020 
zodpovědný za téměř polovinu případů. Acro-
nis Cyberthreats Report poukazuje na snahu 
kybernetických útočníků maximalizovat fi-
nanční zisky. Už jim nejde jen o zašifrová-
ní (a popř. odšifrování po zaplacení výkup-
ného), ale data záměrně zcizují, včetně těch 
citlivých, a jestliže oběť nezaplatí, soubory 
veřejně publikují.

Analytici společnosti Acronis zjistili, že 
v uplynulém roce unikla data po ransomwa-
rovém útoku více než tisíci společností. A to 
je trend, který bude v nynějším roce zesilo-
vat a stane se primární taktikou počítačo-
vých útočníků.

Mezi nejzajímavější zjištění studie Acro-
nis patří:
– Budou se stupňovat útoky proti vzdáleným 

pracovníkům. Celkem 31 % organizací za-
pojených do studie detekovalo v roce 2020 
každodenní útoky. Navíc četnost útoků na 
pracovníky pracující z domova v roce 2021 
dále poroste, protože systémy mimo firem-
ní strukturu lze snáze napadnout, a přitom 
poskytují přístup k datům organizace.

– Ransomware bude hledat nové oběti, úto-
ky budou automatizovanější. Spíše než na 
plošné útoky se útočníci soustředí na cíle 
s potenciálem vyšší návratnosti jejich úsilí. 
Průnik do sítě, která spravuje data více or-
ganizací, je určitě ziskovější než napadání 
systémů jednotlivých firem. Takže i když 
se malé společnosti mohou také stát obě-
tí útoků, cennějšími cíli budou cloudová 
prostředí a poskytovatelé řízených služeb, 
protože jejich systémy umožňují přístup 
k datům mnoha klientů.

– Tradiční antivirová řešení budou oslabo-
vat. Potřeba blokování nového malwaru 
činí z tradičních antimalwarových řešení 
systémy, které rychle zastarávají. Průměr-
ná životnost malwarového vzorku je dnes 
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y   Navštivte Embedded 
World 2021 Digital

Již jsme informovali, že veletrh Em-
bedded World, který se jinak koná kaž-
doročně v Norimberku na přelomu úno-
ra a března, byl letos zrušen. Nahradí jej 
výhradně virtuální akce Embedded World 
2021 Digital, jež se uskuteční ve dnech  
1. až 5. března 2021.

Mezinárodní vystavovatelé zde budou 
stejně jako na reálné akci prezentovat no-
vinky a trendy v oborech internetu věcí, 
hardwaru, softwaru, inženýrských služeb, 
bezpečnosti a zabezpečení, návrhu jednoči-
pových systémů SoC (System on Chip), ve-
stavného vidění, rozhraní mezi stroji a jejich 
obsluhou, kabelové i bezdrátové komunika-
ce nebo autonomních systémů.

Akce se bude skládat z exkluzivní řady 
prezentací špičkových řečníků, webových 
diskusí, kulatých stolů a fór. Součástí bude 
také matchmakingová platforma pro inter-
netové videorozhovory a chat.

Virtuálně se rovněž uskuteční dvě tradič-
ní konference: Embedded World a Electro-
nic Displays.

Program virtuálního veletrhu bude k dis-
pozici začátkem února na https://www.em-
bedded-world.de/en; účast pro návštěvníky 
je zdarma, podmíněná registrací. Účast na 
konferencích je zpoplatněna; do 28. ledna je 
možné využít slevy early birds. Program je 
na https://events.weka-fachmedien.de/em-
bedded-world-conference/home/. (Bk)

  Společnost Siemens 
Mobility získala servisní 
smlouvu na jednotky ICE 4

Společnosti Deutsche Bahn a Siemens Mo-
bility podepsaly smlouvu na vykonání preven-
tivní technické prohlídky 40 jednotek ICE 4 
(série BR 412). Jde o historicky nejobsáhlejší 
servisní zakázku, která byla ze strany Deutsche 
Bahn společnosti Siemens Mobility udělena. 
Smlouva zároveň obsahuje možnost rozšíření 

na dalších 50 jednotek ze stejné série. Preven-
tivní prohlídky IS 600 nových vysokorychlost-
ních jednotek provozovaných Deutsche Bahn 
se konají po dosažení 1,65 milionu najetých 
kilometrů. V rámci prohlídky bude společnost 
Siemens Mobility kontrolovat centrální systé-
my a komponenty jednotek ICE 4 a provádět 
plánované činnosti údržby. Údržbové práce se 
budou mj. týkat dveří, systémů ostřikování čel-
ního skla, spřáhel, trakčních podvozků, sběra-
čů proudu, systémů řízení vlaků a brzd. Údrž-
ba uvnitř vozidel bude zahrnovat systémy de-
tekce požáru, informační systémy pro cestující, 
zařízení bistrovozu a hygienická zařízení. Kro-
mě toho budou vyměněna dvojkolí všech vozů.

Deutsche Bahn objednala od května 
2011 u společnosti Siemens Mobility cel-
kem 137 jednotek ICE 4. Každé tři týdny je 
flotila společnosti DB rozšířena o jednu další 
jednotku ICE 4. Do loňského prosince doda-
la společnost Siemens Mobility společnos-
ti Deutsche Bahn 65 objednaných elektric-
kých jednotek ICE 4. První jednotky z této 
řady jsou provozovány v osobní dopravě od 
roku 2016. (ed)


